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Fedje, januar 2009 

 

 

KRISESITUASJON DER KOMMMUNEOVERLEGEN GJENNOM EN ORGANSIERT 

BEREDSKAPSORDNING BØR VÆRE TILGJENGELIG FOR ANNET HELSEPERSONELL, 

KOMMUNE ADMINISTRASJON, ANDRE TJENESTELEDD. 

 

Hva kan være aktuelt for legeforeningen å meddele pressen? 

Hva kan være aktuelt for en pressemelding? 

Hvordan kan legeforeningen få frem kommuneoverlegens rolle? 

 

”Smittevernsituasjon i form av utbrudd eller enkelttilfeller av matbåren smittsom sykdom som krever tiltak fra 

overordnet kommunal helsetjeneste, evt. i samarbeid med mattilsynet. Eksempler er salmonella, forurenset 

drikkevann, norovirus, botulisme .” 

 

 

Den akutte situasjon er preget av: 

 - At man vet ikke smitteårsak 

 - At folk føler utrygghet i forhold til visse matsorter 

 - At pressen jakter på ”skyldige” firma 

 - At mange er redd for å bli syke av mat eller drikke 

 - At man hamstrer kostbart kjøpevann 

 - At alle helseplager knyttes til påvist matsmitte 

 - At produsenter frykter for å bli påført langvarig tap av næring 

 - At flere eller grupper av personer er syke 

 - At friske er bekymret og vil vite hvilke symptomer de skal tenke på 

 - At mange vil vite om forebygging og behandling 

 - At næringsvirksomheter vil vite hva de skal gjøre for å forebygge at de kan forårsake matbåren smitte

 - At myndighetene og media vil ha rapporter fra ”åstedet” 

 - At myndighetene vil vite hva som er angitt i smittevernplanen i en slik situasjon 

 

 

 

Hva er kommuneoverlegens rolle i en slik situasjon? 

- Smittevernlege skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet for melding om slik smitte fra mattilsynet  

- Dersom Mattilsynet ikke er informert, skal kommuneoverlegen til enhver tid informere 

Mattilsynet om matbåren (inkluderer drikkevann) smitte 

- Kommuneoverlegen har plikt til straks å innhente mulig informasjon fra laboratorium, sykehus, 

sykehjem eller annen behandlende lege som kan ha pasienten 

- Kommuneoverlegen skal informere fylkeslegen og Folkehelseinstituttet, i følge varslingsplikten 

(MSIS-forskriften) 

- Kommuneoverlegen kjenner smittevernplanen som han selv har utviklet, og er kjent med 

tiltakene som skal iverksettes 

- Kommuneoverlegen bør foremulere en plan for hvordan saken skal behandles i forhold til 

befolkning, media, næringsliv og lokal forvaltning. 

- Det bør straks lages en pressemelding som gir en kort informasjon om saken, hva man vet så 

langt, symptomer som tyder på sykdom og hvor publikum kan ta kontakt ved behov 

- Det bør vurderes å opprette et betjent telefonnummer i samarbeid med fylkeslegen dersom det 

foreligger en alvorlig sykdomstilstand og nedslagsfeltet for sykdommen er usikkert 

- Kommuneoverlegen bør vurdere varsling av kommuneoverleger i nabokommuner 
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Hva kan legeforeningen fokusere på for å få frem en beredskapsordning som synliggjør 

kommuneoverlegens viktige rolle i slike situasjoner? 

- Legeforeningen er blitt gjort kjent med at stillingen som kommuneoverlege i denne kommunen 

har vært vakant lenge. Det er svært uheldig, men vi har sammen med kommunen arbeidet med 

en nødløsning der kommuneoverlegen i nabokommunen har tatt på seg oppgavene med denne 

saken 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen der sykehjemmet ligger, og det er 

lokalt etablert en gruppe med kommuneoverlegen, tilsynslegen og leder av sykehjemmet. De 

har hatt møte med ansatte og pårørende, og det angis at ingen er blitt alvorlig syke og at 

situasjonen er under kontroll 

- Legeforeningen har den største medfølelse med de som er rammet. I samarbeid med 

fylkeslegen har kommuneoverlegen etablert en krisegruppe som skal gi faglige råd og 

veiledning. Krisegruppen kan treffes på telefonnummer…… 

- Legeforeningen har hatt kontakt med kommuneoverlegen. Saken er beskrevet i en 

pressemelding som er laget av kommuneoverlegen på vegne av kommunen i samarbeid med 

fylkeslegen. Dere finner denne i lokalavisen, men den er også lagt ut på vår nettside 

www.legeforeningen.no 

- Legeforeningen har vært i kontakt med kommuneoverlegen, og kommuneoverlegen har straks 

igangsatt kartlegging av situasjonen og politiet er involvert for å sikre en detaljert etterforskning 

og kartlegging av årsaksforholdet. Det er tatt beslag i delvis bearbeidede produkter, og 

kommuneoverlegen har stengt bedriften gjennom hastvedtak. 

Ny informasjon fra kommuneoverlegen kan følges på kommunens hjemmeside og på vår 

hjemmeside www.legeforeningen.no  
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